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فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران ،75-103 ،)4(12 ،زمستان 1398
راودراد ،اعظم؛ و صوفی ،محمدرشید ( .)1398معرفی روشتحقیق ترکیبی برای تحلیل فرهنگ تصوو رر شورری؛ موورد مطالعو،،
نقاشی درواری میدان ونک ترران .فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران.75-103 ،)4(10 ،
شاپا2008-1847 :

© نو رسندگان  /دسترسی ب ،متن کامل مقال ،براساس قوانین کررتیو کامانز

آزاد است) .

(

معرفی روشتحقیق ترکیبی برای تحلیل فرهنگ تصویری شهر؛
مورد مطالعه ،نقاشی دیواری میدان ونک تهران
اعظم راودراد ،1محمدرشید صوفی

دریافت1397/10/27 :؛

2

پذیرش1398/09/18 :

چکیده

علیرغم وجود حجم زراد مباحث نظری در خصوص فرهنگ تصو رری ،کموابیش بوا کمبوود در روش هوای
تحقیق و تحلیل متون تصو رری ب ،و رژه از نوع شرری آن مواج ،هستیم .در مقال ،حاضر روشتحقوی ق ترکیوب ی
برای تحلیل ،خوانش و تفسیر متون فرهنگ تصو رری شرری معرفیشده است .برای دقیقترشدن ارن معرفی،
رکی از نقاشیهای درواری برجست ،در شرر ترران ،در قالب رک مطالع ،موردی انتخاب و تحلیل شده است.
تحلیل در دو سطح تحلیل نشان،شناختی و تحلیلگفتمان انجام گرفت :در سطح اول ،از روش نشان،شنا وس ی
ُ
اتول ،و در سطح دوم ،از نظرر ،گفتمان الکلو و موف استفاده شد .رافت،های اور ن روش ترکیوب ی نشوان داد کو،
نخست در سطح خرد در ارن نقاشی دالهاری نظوی ر طبی وع ت ،شورر ،مورد و زن بو ،عنووان گرهگاههوای موتن
شناساری و روابط تقابلی آنرا ب ،شکل دوگان،های طبیعت (روستا)/شرر و مرد/زن را برجست ،کرده است؛ دوم،
گفتمانهای اصلی و رقیب شناساریشده در متن عبارتنداز گفتمان حفاظت از محیط زرست در برابر گفتمان
رشد شرری و گفتمان مردساالری در برابر گفتمان برابریطلبی جنسیتی (فمنیسم) ک ،از طررق دالهای وور ژه
خود در حال نزاع و تخاصم و اعمال هژمونی بر رکدرگر هستند .گفتمان حفاظت از محیط زرست و گفتمان
مردساالری ب ،کمک بازنماری مثبت دالهای کلیدیشان ،نقش گفتمانهای مسولط و غالوب را در اور ن موتن
بازی میکنند.
کلیدواژهها :نشان،شناسی ،تحلیلگفتمان ،فرهنگ تصو رری ،شرر ،نقاشی درواری ،ترران

ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو و و

 .1استاد ارتباطات اجتماعی ،دانشکده علوم اجتماعی ،دانشگاه ترران ،ترران ،ارران (نو رسنده مسئول)


 .2دانشجوی دکتری علوم ارتباطات ،دانشکده علوم اجتماعی ،دانشگاه ترران ،ترران ،ارران


 .1مقدمه
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با نگاهی سطحی و گذرا ب ،محیط پیرامون در معابر ،خیابانهووا و بزرگراههووا در ک نشوورری
چون ترران ،در میرابیم ک ،گوش ،و کنار ارن شرر ب ،محاصره انواع مختلف تصاو رر ،درآمده
است .هر رک از ارن تصاو رر ب ،نوعی در نظر عابران ،خودنماری کرده و توج ،آنرا را ب ،سوی
خود جلب میکنند .ارن تصاو رر ک ،از منظر علم ارتباطووات هرکوودام رو ک مووتن بوو ،حسوواب
میآرند ،ب،طور آشکار را ضمنی ،معانی و پیامهاری را ب ،رهگذران القاء میکنند .ارن بحووث
تنرا در مورد ک ن شرری چون تروران صوواد نیسووت؛ چورا کوو ،بنووا بوور اجموواع نظوور اکثوور
اندرشمندان معاصر حوزه فرهنگ و رسان( ،نظیر بودررار1981 ،1؛ دبور1988 ،2؛ برارسون،3
 ،1988میرزوئف ،1999 ،4هیوود وسووندی ولُ ،1999 ،5رز ،2001 ،6هوواولز ،2003 ،7و
روجک ،)2007 ،8جوامع مختلف در عصر حاضر ب،نحو مؤثری ب ،محاصووره صووورتهای
مختلف فرهنگ تصو رری درآمدهاند.
در سطح تجربی« ،خان،ها ،خیابانها ،محل،ها ،محلکار و پارکهووای عمووومی شوورر،
فضاهای روزمرهای هستند ک ،مردم شرری دنیا را در آنرووا تجربوو ،میکننوود .در واقووع ،مووردم
ب،گون،ای ملموس با بررهبرداری ازارن فضاها ،مسائل انتزاعی مدرنیت ،سرمار،داری را تجربوو،
و در خود نرادرن ،میکنند» (تاجبخش .)31 ،1394 ،معانی و پیامهاری کوو ،در برخوردهووا و
تعام ت شرروندان با ارن فضاها دررافووت و درک میشووود ،بوو،دلیل توانوواری اثرگووذاری بوور
بینندگان اهمیت دارد .تصاو رر موجود در فضاهای شرری هم خنثی نبوده و حاوی معووانی و
پیامهاری هستند ک ،در آنرا رمزگذاری شووده اسووت .در ارو ن مقالوو ،،بووا انجووام رو ك مطالعوو،
موردی ،دو هدف دنبال میشود :هدف اول ،کشووف معووانی و پیامهووای رمزگذاریشووده در
نقاشی درواری میدان ونك است؛ هدف دوم ،معرفی روشی ترکیبی برای تحلیل متون بصری
شرری است .مرور ادبیات موجود نشان از وفور مباحث نظری درباره فرهنگ تصو رری و در
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو و

عین حال نوعی کمبود در حوزه روشتحقیق در مطالع ،آن دارد .ب ،همو ین دلیو ل هوودف دوم
مقال ،از اهمیت زرادی برخوردار است .سؤاالت ارن تحقیق بدرنشرح است:
 .1در متن تصو رری موردمطالع ،،چ ،معناهاری تولید شده ،چگونوو ،تولوی د شووده و چگونوو،
رمزگذاری شده است؟
 .2در متن موردنظر چ ،گفتمانهاری قابلشناساری هستند و ارن گفتمانها چگونوو ،هوور ت
و ذهنیت ما را برمیسازند؟
 .3جارگاه ،موقعیت و موضع هرکدام از گفتمانهووای شناسوواری وش ده نسووبت بوو ،رکوودرگر
چگون ،است و گفتمان(های) هژمونیك متن کدامند؟
 .2ادبیات نظری

انسانها برای برقراری ارتباط ،انجام گفتوگو و ارجاد تفاهم با رکدرگر از زبانهووای مختلفووی
نظیر زبانهای گفتار ،نوشتار ،ارماء ،اشاره ،اشووکال ،طرحهووا ،نقاشووی ،تصوواورر و فوویلم برووره
میگیرند .اما حیط ،ارتباط تصو رری بسیار فراتر از محدوده کلمات و جم ت است .نمادها و
خ ارج اسووت
نشان،های تصووو رری قادرنوود اط عوواتی را انتقووال دهنوود کوو ،از عرووده کلمووات و
(عبدالحسینی .)1384 ،البت ،نبارد نادرده گرفت ک« ،پیامهای دور داری عمومووا طبی وع ی بوووده و
ب،راحتی قابلفرم هستند ،از ارنرو ،ب،هنگام برخورد با مردمانی ک ،زبان آنرووا را ن وم یدانیم بوو،
نشووان،های درو داری و تصووو ررپردازی متوسوول میشووو رم» (لوووتمن .)19 ،1392 ،1ضوومنا در
مقارس ،با سارر اشکال ارتباطی« ،ارتباط تصو رری چون بر حس بیناری استوار اسووت بیشووتررن
سرم را در انتقال اط عات دنیای خارجی ب ،مغز دارد» (والکر و چاپلین.)47 ،1385 ،2
بسیاری از نظرر،پردازان متأخر حوزه فرهنگ بر ارن عقیدهاند ک ،فرهنگ در عصر پست
مدرن ،شدردا ب ،محاصره تصاو رر درآمده است؛ چنانک ،ب ،قول گوی دبور ،نو رسنده کتاب
«جامع ،نمارش»« ،در جوامعی ک ،در آنرا مناسبات مدرن تولید حاکم است ،تمام زندگی
ب،صورت انباشت بیکرانی از نمارش تجلی رافت ،است و هر آنچ ،قب ب،طور مستقیم تجرب ،و
زرست میشد ،هماکنون در هیئت بازنمود دور شده است» (دبور .)57 ،1393 ،ب ،بیان
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو و
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کررس روجک ،در عصر حاضر «ما در فرهنگ مبتنی بر ارماژها زندگی میکنیم» .ب ،عقیده
او ،شدت تأثیر تصاو رر بر زندگی روزمره ب،حدی است ک« ،در چنین شرارط فرهنگی ،تصو رر
و تصور قادر است شررها را از نو زندگی ببخشد ،ملیگراری را ج دهد و منابع اقتصادی،
فرهنگی و سیاسی را بسیج کند» (روجک .)204-203 ،1390 ،مبالغ،ها درخصوص
فراگیری امر تصو رری در عصر حاضر تا جاری پیش رفت ،ک ،گفت ،میشود «در حال حاضر در
جرانی زندگی میکنیم ک ،از دانش گرفت ،تا اشکال مختلف سرگرمی ب،صورت تصو رری
برساخت ،میشوند را ارنک ،اهمیت آنچ ،میبینیم در مقارس ،با آنچ ،میشنو رم را میخوانیم
وو اگر بیشتر نباشد وو برابری میکند» ُ(رز.)1 ،2001 ،
محققان و نظرر،پردازان مشرور ب،طور جدی بوو ،مطالعوو ،اور ن حوووزه پرداختوو ،و بوو ،نتووارج
جالبی دست رافت،اند .والتر بنیامین در تحلیلی پیرامون طا های قوسدار بازارهای سوونتی قوورن
نوزدهم پاررس ،بوو ،کوواربرد اصوولی آنرووا در ارجوواد ور ك منظووره جادو ری/روور اری بورای تبلوی غ
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مصرفگراری اشاره کرد (میرزوئف .)14 ،1999 ،ارن ارده توسط صوواحبنظران درگوور ماننوود
گوی دبور مورد تأ کید قرار گرفت .دبور میگو رد میزان احاط ،جوامع غربی توسط تصوواو رر بوو،
اندازهای است ک ،ن ،تنرا ترو رج مصرفگراری معاصر مبتنی بر فرهنگ تصووو رری اسووت بلکوو،
میتوان گفت کلوی  ،روابووط اجتموواعی بووا واسووط ،آن شووکل میگوی رد .اور ن تووز توسووط متفکوور
پسووتمدرن ژان بودررو ار ب،شوودت مووورد تأ کیوود ق ورار گرفووت ب،حوودی کوو ،اع و م کوورد در
تمامیجنب،های جامع ،غربی ،تصاو رر امور دنیوی ب ،جارگز رنی بورای تجربوو ،واق وع ی آن بوودل
گشت،اند (همان .)14 ،با ارن حساب ،مطالع ،فرهنگ تصووو رری ر وک ی از پاور ،های علموویمرم
شناخت جوامع در دنیای امروز است.
 .3سوابق پژوهشی

پژوهشهای انجامگرفت ،در داخل و خارج از ارران در زمین ،فرهنگ تصو رری شرر ب ،مسووائل و
دغدغ،هاری پرداخت،اند ک ،بوو،ارن وش رح دسووت،بندی میشووود .1 :خوانوواری فرهنووگ تصووو رری

شرری1؛  .2گفتمان در فرهنووگ تصووو رری شوورری2؛  .3تووأثیر فرهنووگ تصووو رری شوورری بوور
هو رو ت3؛  .4نشووان،ها در فرهنووگ تصووو رری شوورری4؛  .5مضوومونهای موجووود در فرهنووگ

تصو رری شرری5؛  .6ابعاد روانشووناختی فرهنووگ تصووو رری شوورری6؛  .7بازنموواری فرهنووگ
تصو رری شرری در رسان،ها7؛  .8زرباریشناسی فرهنگ تصو رری شرری8؛  .9مسووائل فون ی و
مدرررتی مربوط ب ،فرهنگ تصو رری شرری.9

برخی تحقیقات نیز با موضوعات متفرق ،انجام گرفت ،است .10در مجموع ،تحقیقات فو ،

پووژوهش دسووت،های 2و 3بوو ،مسووئل ،و دغدغوو ،ارو ن مطالعوو ،نزدرکتوور هسووتند .در دسووت،2 ،
پژوهشهاری قرار دارند ک ،بوو ،مسووئل ،گفتمووان در فرهنووگ تصووو رری شوورری پرداخت،انوود .در

مطالع ،دوراک و لیچرت ،)2008( 11محققان ب ،بررسی نقاشیهای قوودرمی هلنوودی بوو،عنوان
وسیل،ای برای ابراز هو رت اجتموواعی و سیا وس ی پرداختوو ،و نشووان دادنوود کوو ،تصوواو رر ،مانون د
12

بسیاری از اشکال فرهنگ مووادی میتواننوود سوونگهای سووازنده هوور ت افوراد باشووند .لووو پز

( )2009نیز ب ،مطالع ،نمون،هاری از فرهنگ تصو رری ک نشرر لیسبون پرداخت و نشووان داد
ک ،شدت و وضوووح پیامهووای موجووود در تنوودرسهای عمووومی تولیدشووده توسووط کمیتوو،های
درکتاتوری ،از وجود گفتمانی خبر میدهد ک ،بوو ،تنوودرسهای عمووومی بورای بازنموواری ور ک
مفروم خاص از «واقعوی ت» بورای بوی ان ارزشهووای اور دئولوژ رک رژور م درکتوواتوری ظرفوی ت
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو و

 .1مختاباد و همکاران1388 ،؛ برمنی کازرونی و ج لی1392 ،؛ طالبی و همکاران.1393 ،
 .2دوراک و لیچرت2008 ،؛ لو پز2009 ،؛ رودررگز2014 ،؛ هس لوتیچ.2016 ،
 .3اکبریمطلق1390 ،؛ سیافزاده و همکاران1392 ،؛ رستم افشار و غ معلیزاده1393 ،؛ روحانی و بیگزاده1394 ،؛
بررنکمن2007 ،؛ دوراک و لیچرت2008 ،؛ شورتل و کررس.2010 ،
 .4ترکاشوند و مجیدی1392 ،؛ سرور و همکاران1393 ،؛ فروتن و مردویپور1394 ،؛ پنوواهی و همکوواران2016 ،؛ دمیتووری،
2000؛ نو بل2004 ،؛ رلدررم2013 ،؛ لیندا و کولومییتسف2014 ،؛ رانوشکو رچ.2014 ،
 .5بنیاسدی1392 ،؛ کفشچیان مقدم و رو ران1393 ،؛ حسنوند1393 ،؛ نادعلیان.1393 ،
 .6بیکی1389 ،؛ کرمی و همکاران.1395 ،
 .7راودراد و محمودی1390 ،؛ راودراد و محمودی1394 ،؛ لیندنر2013 ،؛ کوالوسکی.2018 ،
 .8متولی1389 ،؛ غزائیان و حقیقتبین1392 ،؛ امینزاده و همکاران1393 ،؛ رابرتسون.2017 ،
 .9گلکار1392 ،؛ براتی و نجفی تروجنی.1395 ،
 .10زنگی و همکاران1391 ،؛ لیزراک2009 ،؛ گوناواردنا و همکاران2015 ،؛ و کونور.2016 ،
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میدهد .هس لوتیچ )2016( 1نیز با تحلیل گفتمان نوسازی شرری ،بر ع ق ،رو ب ،ازدور اد بوو،
ارتباطات معماری تمرکز کرده و نشان میدهد ک ،چگون ،اصول گفتگو و الزامووات گفتمووانی از
طررق رسان،ایسازی ،تعدرلسازی و ادغامسازی بوو ،ارتقوواء کیفوی ت شوورری کمووک میکنوود.
رودررگز ،)2014( 2ب ،برر وس ی نحوووه تولوی د گفتمووان در آثووار هنووری جووودی باکووا ،و بوو،و رژه
مشرورتررن نقاشی درواری او با عنوان «دروار بزرگ لسآنجلس» میپردازد و نشان میدهد کوو،
چگون ،شکلهای رویارن دروار ،با بازگو ری داستانها و خلق معنا ،در ت ش برای التوی ام ور ک
زخم قدرمی (مردمان ب،حاشی ،رانده شده ب،لحاظ فرهنگی) و ارجاد تاررخهای آلترناتیو اسووت
ک ،در روارتهای اراالت متحده نادرده گرفت ،شدهاند.
در تحقیقات دست ،3 ،پژوهشهاری با محوررت مسئل ،تأثیر فرهنگ تصو رری شرری بوور
هو رت قرار دارند .اکبریمطلق در تحقیق خود ب ،مطالع ،تأثیر کیفیت منظر شرری بر تبیووین
هو رت شرری پارتخت معنوی ارران ،رعنی شرر مشرد پرداخت )1390( ،و نتیج ،میگیرد ک،
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سازوکار مناسب در جرت ارجاد فضاهای شرری مناسب و هو رتبخش در ارن شرر وجود
ندارد .در تحقیق سیافزاده و همکاران ( )1392بوو ،نقووش کیفیو ت منظوور شوورری در ارجوواد
حیات اجتماعی و هو رت مکووانی شوورروندان پرداختوو ،شووده اسووت .رافتوو،ها نشووان داد کوو،
نخست ،دو مقول ،منظر شرری و هو رت شرری در ده،های گذشت ،در برناموو،ها و اقوودامات
متخصصان و متولیان مسائل شرری در ارران مغفول مانده است؛ دوم ،بین دو متغیر هو رو ت
مکانی و کیفیت منظر شوورری رابطو  ،معنوواداری وجووود دارد .رسووتم افشووار و غ معلو یزاده
( ،)1393در تحقیق خود ،نمادها ،نشان،ها و هو رت اس می در معماری و شررسازی ارران
را شناساری کردند .آنرا از مطالع ،آثار معموواریاررانی بوو ،کارکردهوواری نظیو ر «بیو ان معنووا»،
«ارجاد حس هو رت»« ،القاکننده تفکر و بینش حوواکم» و «تأثیروگ ذار و شووکلدهنده رفتووار
بودن» دست رافتند .روحووانی و بیو گزاده ( ،)1394در پووژوهش خووود بووا مطالعوو ،خیابووان
امامخمینی(ره) رزد ب،عنوان نمون ،موردی ،نشان دادند ک ،میتوان با اتخاذ رو رکرد معموواری
زمین،گرا ،گامی در جرت حفظ هو رت سیمای معماری خیابانی برداشت.
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو و

بررنکمن ،)2007 ( 1با مطالع ،انعکاس تحوالت کشور آفررقای جنووو بی در آثووار نقا وش ی
درواری عمومی ،نشان داد ک ،عوامل و اجتماعات دولتی از نقاشیهای درواری بورای برقوراری
ارتباط با جمعیت کشور و آموزش آنرا درخصوص تحوالت جوواری کشووور برووره میجو رنوود.
همچنین از نقاشیهای درواری از طررق بازنماری سیاهپوستان و رنگینپوسووتان در جارگاههووای
2

صاحب منصب و قدرت ،برای تقو رت روابط بیننژادی برره گرفت ،میشود .شورتل و کووررس

( ،)2010بووا کوواربرد تحلیو ل جامع،شووناختی دادههووای تصووو رری ،بوو ،درک چگووونگی تغییو ر
محل،های بومی شرری در نتیج ،جرانیشدن پرداخت ،و نشان دادند کوو ،تصوواو رر در فضوواهای
شرری معانی اجتماعی را برمیسازند و در عین حال ب ،آنرا پو راری میدهند .همچون ین نشووان
دادند ک ،محل،های بومی قومی با نشان،هاری از هو رت جمعی و اغلب متاثر از رقابتهای بین
گروهی پر شدهاند.
م حظ ،میشود ک ،در اکثر ارن آثار ب ،فرهنگ تصو رری شرر ب،مثاب ،رک «متن» نگاه شده
و مورد خوانش و تفسیر قرار گرفت ،است .اما تفاوت اساسی بووین مقالوو ،حاضوور بووا آثووار فووو ،
دغدغ ،روششناسی است .در ارن مقال ،در پی معرفی و وب ،کارگیری ور ک روشتحقوی ق کی وف ی
هستیم ک ،هم برای تحلیل دقیق متون تصو رری شرری مناسووب باشوود و هووم جامعوی ت داشووت،
باشد .همچنین در مقال ،حاضر سعی میشود گفتمانهووای موجووود در مووتن هووم شناسوواری و
تحلیل شوند ،کاری ک ،در هیچرک از پژوهشهای فو صورت نگرفت ،است.
 .4روششناسی تحقیق

استوارتهال )6 ،1997( 3معتقد اسووت بووا دو رو رکوورد روششووناختی میتوووان بوو ،اسووتقبال
تولیدات بازنماری رفت :رو رکرد نشان،شناختی و رو رکرد گفتمووانمحور .در اروون راسووتا ،بورای
اتخاذ رک روش جامع درخصوص متون تصو رری شرری ،نبارستی فقط ب ،نشان،شنا وس ی ،کوو،
ب،قول بارت ب ،تحلیل چگونگی تولید معنا توسط زبان و بازنموواری میپووردازد (همووان) ،اکتفووا
کرد؛ بلک ،بارستی ب ،ارن مسئل ،نیز توج ،نمود ک ،چگون ،دانش تولیدشده توسووط ور ک گفت وم ان
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو و
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خاص ب« ،قدرت» ارتباط پیدا کوورده و هو رتهووا و ذهنیتهووا را میسووازد؛ بوودرنترتیب روش
تحقیق موردنظرما دومرحل،ای و ترکیبی خواهد بود .در مرحلوو ،اول ،بورای برر وس ی چگووونگی
تولید معنا ب ،واسط« ،زبان و بازنماری» و توصیف رژ رم معناری و روابط معناری موجود در متن
تصو رری شرری از نشان،شناسی استفاده میشود .سپس در مرحل ،دوم ،برای تحلیل چگونگی
ارتباط دانش تولیدی با گفتمان غالب و گفتمانهای رقیب و نیز تحلیل چگونگی شکلگیری و
معرفی هو رت و ذهنیت در فرهنووگ تصووو رری شوورری ،از روش تحلیلگفتمووان کمووک گرفتوو،
میشود .ما برای تحلیل نشان،شناختی با توج ،ب ،تناسب با متن موردمطالع( ،نقاشی درووواری)،
ُ
از روش اتول 1و برای تحلیل گفتمان ،با توج ،ب ،جامعیت و تناسب مفاهیم تحلیلی با سؤاالت
تحقیق ،از روش الک و موف 2برره میگیررم.

ُ
 .4-1مرحله اول :نشانهشناسی اتول

ُ
مارکل اتول ( )2011با تأ کید بر زبانشناسی سیستمیوکارکردی مارکل هالیدی کوشیده اسووت
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ک ،چارچو بی منظم برای تحلیل نشان،شناختی آثار هنری ب،دست دهد .او بر ارن باور است ک،
«در آثار هنری حداقل از س،معنا (کارکرد) میتوان صووحبت کوورد :معنووای بازنمارانوو ،،معنووای
مودال ومعنای ترکیببندی» (کوثری .)60 ،1394 ،معنای اول در واقع پاسخ ب ،اور ن پرسووش
است ک ،چ،چیزی در متن بازنماری میشود؟ معنای دوم ،پاسخ ب ،ارن پرسش اسووت کوو ،مووتن
چگون ،ما را درگیر میکند؟ معنای سوم ب،ارن پرسش پاسخ میدهوود کوو ،مووتن چگونوو ،ترکوی ب
ُ
رافت ،است؟ برارن مبنا ،از نظر اتول «نشان،شناسی کاربردی ب ،س ،کووارکرد مرووم در آثووار هنووری
توج ،دارد؛ کارکرد بازنماری ،کارکرد مودال و کووارکرد متون ی» (همووان .)61 ،در اور ن مقالوو ،بوو،
ُ
پیروی از اتول برای تحلیل نشان،شناختی نقاشی درواری ،از ارن س ،کووارکرد اسووتفاده وم یکنیم.
درارن راستا ،نقاشی بارد از نظر چرار عنصر اثر ،اپیزود ،فیگور و عضو ،در س ،وج ،بازنموواری،
مودال و ترکیببندی ،مطالع ،شود .اتول برای ارن کار ،جدول شماره ( )1را پیشنراد میکند:

ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو و

ُ
جدول شماره ( .)1عناصر و وجههای تحلیلی اتول
ردیف

کارکرد
عنصر

بازنمایی

مودال

1

اثر

مضمونهای رواری،
صحن،ها پرترهها ،بازی
متقارل ،اپیزودها

ررتم ،نگاه ،قالببندی،
نور،پرسپکتیو ،مودالیت،

2

اپیزود

کنشها ،حوادث
عام ن،مفعوالن ،اهداف
سکانس کانونی/پیرامونی
بازی متقابل کنشها

برجستگی نسبی،
مقیاس ،مرکزرت
بازی متقابل مودالیت،

3

فیگور

کاراکتر
عمل/صحن/،ژست
اجزای پوشش
ابژه

4

اعضاء

بخشی از بدن/شی
شکل طبیعی

نگاه خیره
موضع خط
کاراکترسازی
کنتراست :مقیاس ،نور،
رنگ
سبکسازی
(شیوهسازی)

ترکیببندی
گشتالت ،هندس ،،تناسب،
ررتم ،قالب ،خط ،رنگ،
محورهای افقی ،محورهای
عمودی ،محورهای قطری
موقعیت نسبی در اثر
چینش فرم
بازی متقابل قرم
انسجام فرم
موقعیت نسبی در اپیزود
توازیگراری/تقابلها
قالببندیهای فرعی
انسجام :ارجاع
(توازی ،تقابل ،ررتم)

منبع :کوثری60 ،1394 ،

 .4-2مرحله دوم :تحلیل گفتمان الکال و موف

الک و موف بحث خود را با مفروم گفتمووان فوکووو 1آغازمیکنون د ا وم ا در اداموو ،بووا بوو،کارگیری

س یار
نظررات متفکرانی چون سوسور ،2درردا ،3بارت ،4الکان ،5گرامشی 6وآلتوسر ،7نظرور  ،ب و

کارآمدی را شکل دادند کوو ،انسووجام و قابلوی ت تبیووین فو العووادهای دارد (سوولطانی.)1383 ،
گفتمان از نظر الک و موف ن ،مجموع،ای از احکام بلک ،مجموع،ای از نشان،هاست .مفروووم
صورتبندی گفتمانی فوکو نیز قابل قیاس با مفروم «مفصوولبندی» در نظرور  ،گفتمووان الکو و
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو و
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موفاست چرا ک ،مفصلبندی فرآرندی است ک ،ب ،واسط ،آن ،نشان،ها با هم جوش میخورند
و رک نظام معناری را شکل میدهند:
ما مفصلبندی را هرگون ،عملی ب،شمار خوواهیم آورد کو ،راب وط ،ای را موی ان مؤلفو،ها تثبوی ت
میکند ،ب،نحوی ک ،هو رتشان در نتیج ،عمل مفصلبندی دستخوش تغییر شود .آن کلوی ت
ساختاررافت ،ناشی از عمل مفصلبندی را گفتمان خواهیم خواند .مواضع مبتنی بر تفواوت را
تا زمانی ک ،در قالب رک گفتمان مفصلبندی شده باشند«ُ ،بعد» مینوامیم .در مقابول ،هور
تفاوتی را ک ،ب،شکل گفتمانی مفصولبندی نشوده باشوند را «عنصور» میخووانیم (الکو و
موف.)1985 ،

ص ی شووکل
بر ارن اساس« ،رک گفتمان از طررق تثبیت نسبی معنووا حووول گرهگاههووای خا و
میگیرد .گرهگاه نیز نشان ،ممتازی است کوو ،سووارر نشووان،ها حووول آن وم نظم میشوووند و سووارر
نشان،ها معنای خود را از رابط،شان با گرهگوواه اخووذ میکننوود» (رورگنسوون و فیلوی پس،2002 ،1
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 .)57الک و موف اضاف ،میکننوود کوو ،عموول تثبوی ت معنووا همچون ین از طرور ق طوورد تمووامی
معناهای درگری ک ،رک نشان ،میتوانست داشت ،باشد ،انجام میگیرد .نزاع بر سوور خلووق معنووا
رکی از مضامین مطرح در نظرر ،گفتمان میباشد .هیچ گفتمانی نمیتواند ب،طورکامل مسووتقر
شود .بنابرارن ،هر گفتمان همواره در کشوومکش بووا سووارر گفتمانهوواری اسووت کوو ،واقعوی ت را
ب،گون،ای درگر تعررف میکنند و دستورالعملهای متفاوت برای کنشهای اجتموواعی توودو رن
میکنند« .تخاصم اجتماعی زمانی رخ میدهد کوو ،هو رتهووای مختلووف متقوواب رکوودرگر را
ش ی از موی دان
طرد کنند .هر رک از گفتمانهاری ک ،ر وک ی از هو رتهووا را شووکل دادهانوود ،بخ و
گفتمان درگریاند و هنگامیک ،تخاصم ب،وجود بیارد هر آنچ ،هر رک از اور ن گفتمانهووا طوورد
کردهاند ،وجود آن گفتمان و ثبات معنا در آن را تردرد میکند» (الک .)17 ،1990 ،
برای کندوکاو در هو رت جمعی با روشتحلیل گفتمان الک و موف ،ابتدا بارد تعیین شود
ک ،ساختارهای گفتمانی کدام موقعیتهای سوژه وو فردی را جمعی وو را مرتبط و مطرح قلمووداد
میکنند .بنابرارن ،بارد ب ،سراغ گرهگاهی رفت ک ،هو رت حول آن سووازماندهی شووده و روشوون
کرد ک ،ارن گرهگاه چگون ،از طررق برابر را در تقابل قرار دادهشدن با سارر دالهووا معنووادار شووده
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو و

است (رورگنسن و فیلیپس .)89-88 ،2002 ،برای عملیاتیکردن ارن روش تحلوی ل گفتمووان،
از تبیین کاربردی رورگنس و فیلیپس ( )2002کمك میگیررم .آنرا بر اسوواس مفوواهیم نظرروو،
ح ور گرهگاههووا
گفتمان الک و موف ،چرار محور را برای انجام تحلیل مشووخم میکننوود :م و
شامل دالهای اصلی و کلیدی در سازماندهی گفتمان؛ محور زنجیره همارزی؛ محور مفاهیم
مربوط ب ،هو رت شامل گروهبندی ،هو رت و بازنماری؛ و محور مربوط بوو ،مفوواهیم کشوومکش،
تخاصم و هژمونی (همان .)93 ،ب،ارنترتیب ،برای انجووام تحلیوول گفتمووان بوو ،روش الکو و
موف ،چرار سؤال بر اساس محورهووای فووو طوورح میشووود .1 :دالهووای اصوولی و دالهووای
کلیدی در سازماندهی گفتمان(های) موجود در اثوور کدامنوود؟؛  .2زنجوی ره هوومارزی بوو ،چوو،
صورت در متن(اثر) ب،کار گرفت ،شده است؟؛  .3هو رتهای خودی وغیرخووودی چگونوو ،در
ص م جرور ان دارد و
متن شکل گرفت،اند؟؛  .4وب ین کوودام گفتمانهووا در مووتن کشوومکش و تخا و
هژمونی چگون ،برقرار شدهاست؟
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

 .5مطالعه موردی :تحلیل نشانهشناختیـگفتمانی نقاشی دیواری
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دراین بخش ،یافتههای حاصل از بهکارگیری روش تحلیلهاای شااشهشاااتت و

معرفی روش تحقیق
ترکیبی برای تحلیل ...

گفتماش بر روی شقاش دیواری میا دان وشا ،،کاه باهعاوان شموشاه و بهصاورت
هدفماد اشتخاب شده ،ارائه م گردد:

تصویر شماره ( .)1تصویر نقاشی دیواری میدان ونک تهران (متن نمونه)

ُ
 .5-1یافتههای سطح اول :تحلیل نشانهشناختی اتول

الف .وجه بازنمـایی .سؤال کل در این وجه ،که به سؤاالت دقیقتری تجزیه شده ،این است که
چه چیزهای و چگوشه بازشمای شدهاشد.
جدول شماره ( .)2جدول یافتههای تحلیل نشانهشناختی وجه «بازنمایی» نقاشی دیواری
موضوع

محور
مضمونهای رواری اثر چیست؟

اثر

کدام صحن ،اساطیری را توواررخی بوو،
تصو رر کشیده شده؟
پرتره چ ،کسانی تصو رر شده؟
رابط ،بین اپیزودها چیست؟
چ ،کنشهاری تصو رر شده؟

فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

عام ن کنشها چوو ،کسووانی هسووتند
وچ ،مقصودی دارند؟
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اپیزود

سوووکانس کوووانونی و سوووکانسهای
پیرامونی کدامند؟
کنشهای عام ن نسبت ب ،رکوودرگر
چگون ،است؟
کوودام کاراکترهووا بوو ،تصووو رر کشوویده
شدهاند؟
پوشووش کاراکترهو ا بوو ،چوو ،صووورت
است؟

فیگور

کدام ابژهها تصو رر شدهاند؟

کاراکترها چ ،موضعی نسبت بوو ،هووم
دارند؟

مصداق در نقاشی مورد نظر
خانوادهدوستی ،انس با طبیعووت ،زنوودگی روسووتاری ،رشوود شوورر،
اوقات فراغت
صحن ،اساطیری را تاررخی نیست اما مواجر ،انسووان شوورری را بووا
محیط زرست ،طبیعت و زندگی روستاری نشان میدهد.
دو مرد ،دو کودک و رك زن ک ،فقط چرره زن مشخم است.
اپیزود پیادهروی دو مرد با دو کودک روی دوش ب ،سمت طبیعت با
اپیزود نظافت خان ،توسط رک زن چندان رابط،ای ندارد.
 .1کنش پیادهروی .2 ،نظافت خان،
عام ن کنش اول دو مرد هستند و بوو،نظر میرسوود در نقووش پوودر
خانواده کودکانشان را ب ،گردش میبرند .عامل کنش دوم نیووز رووک
زن است ک ،در خان ،مشغول نظافت است.
کنش پیادهروی دو مرد ،با توج ،مرکزرت و اندازه ،سکانس کانونی
و کنش نظافت خان ،توسط زن ،با توج ،ب ،موقعیووت حاشووی،ای او،
سکانس پیرامونی است.
عام ن کنشها ،بووا توجوو ،بوو ،جووو آرام و دلپووذرر در فضووای کلووی
نقاشی ،در رابط ،دوستی و همکاری قرار دارند و نزاع و کشوومکش
خاصی با هم ندارند.
دو مرد در نقش پدر ،دو کودک در نقش فرزند و رووک زن در نقووش
همسر را مادر خانواده را احتماال زن همسار،
کاراکترهای مرد و کودکان لباسهای اسپورت بر توون دارنوود کوو ،بووا
کنش آنرا رعنی پیادهروی تناسب دارد ،کارکتر زن نیووز لبوواس زنانو
پوشیده و روسری دارد.
دو ساختمان مسکونی ،دو درخت ،رک مسیر عبور ،مزارع سرسبز،
حصاری دو طرف مسیر ،چرووار گو ل آفتو ابگردان ،چرووار پرنووده،
گلهای قاصدک ،آسمان آبی با ابرهای سفید پراکنده
کاراکترهووای موورد بووا فراغووت و بوو ،آرامووی مشووغول پیووادهروی و
گپوگفت هستند .کودکان بر دوش مردان قرار داشت ،و ب ،هم نگاه
میکنند .کاراکتر زن در حالیک ،مشغول نظافت است ،سرش را از
پنچره خارج کرده و ب ،بیرون نگاه میکند.

موضوع

اعضا

محور
کدام بخش از بدن کاراکترها را اشیاء
تصو رر شدهاند؟
کوودام بخووش از طبیعووت بوو ،تصووو رر
کشیده شده است؟

مصداق در نقاشی مورد نظر
بدن مردها و کودکان از پشت ب ،تصو رر کشیده شده و فقط کاراکتر
زن ،از رو ب،رو ب ،تصو رر کشوویده شووده اسووت ،امووا وی نیووز ماننوود
کودکان فقط نیم ،باالری بدنش پیداست.
بیشتر فضای نقاشی را طبیعت تشووکیل داده کوو ،شووامل زمینهووای
کشاورزی مجاور رک روسووتا هووم هسووت زرورا شوواهد زمینهووای
کرتبندیشده و تفکیکشده با حصار هستیم.

ب .وجه مـودال .مسئل ،اساسی در وج ،مودال ارن است ک ،اثر چگون ،مخاطب خووود را درگیوور
میکند و او را ب ،چالش فرا میخواند.
جدول شماره ( .)3جدول یافتههای تحلیل نشانهشناختی وجه «مودال» نقاشی دیواری
موضوع

محور
ررتم :1ررتم کنشها در نقاشی چگون،
است؟
نگاه خیره :کاراکترها چگون ،نگاه
میکنند؟
قاببندی :قاببندی عناصر درون
نقاشی چگون ،مخاطب را درگیر
میکند؟

اثر

نور :نور کم است را زراد؟ نور چ،
رنگی دارد؟ نحوه نورپردازی چگون،
است؟

پرسپکتیو :پرسپکتیو در اثر چگون،
ارجاد شدهاست؟ عمق میدان درد
چگون،ا ست؟

مصداق در نقاشی مورد نظر
در کنش پیادهروی رک ررتم حرکتی آرام و م رم درده میشود .کنش
نظافت خان ،در حالت سکون بوده و فاقد ررتم مشخصی است.
تنرا چرره و نگاه کاراکتر زن کام مشخماست و مسیر نگاه
خیره او ب ،آن دو مرد را آن دو کودک است.
قاببندی نقاشی ب،صورت عمودی است .از قرارگیری عناصر
شرری در امتدادی عمودی و در مقابل ،قرارگیری عناصر طبیعی
در امتدادی افقی و متضاد با آن ،چنین ب،نظر میرسد ک ،عناصر
مصنوع شرری در برابر طبیعت ب،مثاب ،رک تردرد قد علم
کردهاند.
فضای تصو رر مملو از نور طبیعی آفتاب و نشاندهنده رک روز
آفتابی مناسب برای گردش است .نور ،نور طبیعی آفتاب است.
زاو ر ،تابش نور با توج ،ب ،سار،هایارجاد شده ،از سمت راست
ب ،چپ است ک ،نشان میدهد آفتاب از شر ب ،غرب میتابد و
بنابرارن زمان نقاشی صبح است .نحوه نورپردازی ب ،چشمنوازی
عناصر طبیعی کمک کرده است.
نقط ،ناپدردشونده در پرسپکتیو نقاشی ،ب ،سمت تپ،های
سرسبزی است ک ،مردان با کودکان بر روی جادهای ب ،سمت آن
در حرکت هستند .بنابرارن عمق میدان درد ،طبیعت سرسبزی را
نو رد میدهد ک ،جادهای باررک چشم مخاطب را ب ،سمت آن
هدارت میکند.

ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو و

 .1منظور تکرار منظم را هماهنگ خطوط ،اشکال ،فرمها را رنگها ب،عنوان تدبیری برای سازماندهی فرم ها و فضاها است.

فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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معرفی روش تحقیق
ترکیبی برای تحلیل ...

موضوع

محور
مودالیت :1،نقاشی چگون ،مخاطب خود
را ب ،چالش فرا میخواند؟
برجستگی نسبی :کدام کاراکترها را
ابژهها نسبت ب ،درگران برجستگی
بیشتری دارند (آرا ارن برجستگی از نوع
مقیاس است را مرکزرت؟)

اپیزود

بازی متقابل مودالیت،ها :مودالیت،های
مختلف چگون ،در هر اپیزود مخاطب
را ب ،خود فرا میخوانند؟

نگاه خیره :نگاه خیره کاراکترها ب ،چ،
شیوهای مخاطب را درگیر میکند؟

فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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موضع :موضع کاراکترها نسبت ب،
رکدرگر (را وضع اشیاء نسبت ب ،هم)
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فیگور

کاراکترسازی :نحوه کاراکترسازی
چگون ،مخاطب را درگیر میکند؟

کنتراست :کنتراستها از نظر مقیاس،
خطوط ،نور ورنگ چگون ،مخاطب را
درگیر میکند؟ (الوسون)1391 ،2

مصداق در نقاشی مورد نظر
در مجاور هم قرار گرفتن محیط مصنوع شرری با محیط بکر
طبیعی ب،صورت مسالمتآمیز رک تناقض بوده و ب،لحاظ
مودالیت ،،انتزاعی ب،نظر میرسد و ب،عنوان رک چالش میتواند
مخاطب را درگیر خود کند.
کاراکترهای مرد ب ،دلیل برخورداری از و رژگی مرکزرت و ابژه
طبیعت ب ،دلیل برخورداری از بیشتررن سرم از فضای موجود،
در قاب نقاشی برجست،تر هستند.
انجام رک فعالیت بیرون از خان ،توسط کاراکترهای مرد و انجام
رک فعالیت اندرونی توسط کاراکتر زن ،با توج ،ب ،وضعیت
اجتماعی و فرهنگی جامع ،شرری کنونی ارران ،طبیعی و نزدرک
ب ،واقعیت موجود ب،نظر میرسد .اما تضاد مجاورت
مسالمتآمیز محیط شرری در کنار محیط بکر طبیعی است ک،
توج ،مخاطب را جلب میکند.
در میان کاراکترها ،تنرا نگاه زن مشخم است ک ،اگر مسیر آن
را دنبال کنیم متوج ،میشو رم ک ،دارد ب ،آن دو مرد را آن دو
کودک نگاه میکند.
موضع کاراکتر زن نسبت ب ،سارر کاراکترهای نقاشی از س ،حیث
برای مخاطب جلبتوج ،میکند؛ نخست ارنک ،از آنرا دور و
جداست؛ دوم ارنک ،مردها و کودکان در بیرون از خان ،هستند و زن
در داخل خان،؛ سوم ارنک ،کاراکتر زن مشغول کار و فعالیت سخت و
خست،کننده نظافت و کاراکترهای مرد و کودک مشغول تفررح هستند.
با توج ،ب ،موقعیت مرکزی کاراکترهای مرد و موقعیت حاشی،ای
کاراکتر زن  ،نقش اصلی در روارت ب ،کاراکترهای مرد و نقش
فرعی ب ،کاراکتر زن تعلق دارد.
ب ،لحاظ مقیاس ،بیشتر از دوسوم فضای نقاشی را عناصر مربوط
ب ،طبیعت (شامل آسمانی صاف و آبی ،تپ،های پوشیده از گیاه و
چمنزار ،درختان و گیاهان قدکشیده در امتداد جاده) اشغال کرده
است ،ک ،حاکی از برجستگی و ارجحیت محیط طبیعی در برابر
محیط مصنوعی شرری است.
از حیث خطوط م حظ ،میشود ک ،خطوط تند وخشن در
طراحی ساختمان مسکونی و خطوط م رم و نرم در طراحی
عناصر طبیعی ب،کار رفت ،است ک ،احساس خوشارندی را در
مخاطبان نسبت ب ،عناصر طبیعی ارجاد میکند.

ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو و

 .1منظور ارن است ک ،سوژه را پدرده بازنماریشده تا چ ،اندازه ب ،شکل حقیقی آن در خارج از مرزهای تصو رر ،نزدرک را از آن
دور شده است.

موضوع

محور

اعضا

سبکسازی :شیوهپردازی خاص نقاش
برای ارتباط با مخاطب چیست؟

مصداق در نقاشی مورد نظر
از نظر نور ،فضای تصو رر مملو از نور طبیعی آفتاب است ک،
باعث شده عناصر موجود نظیر گیاهان ،درختان ،سبزهزار،
آدمها ،جاده و ساختمان ب،رنگ طبیعی خود نشان داده شوند و
همین نکت ،با توج ،ب ،فراوانی وجود عناصر منتسب ب ،طبیعت،
منظرهای شاداب و سرزنده را ب ،مخاطب شرری ارائ ،میکند.
با دقت ب ،رنگ گیاهان دو طرف جاده محوط ،نزدرک ب،
آپارتمانهای مسکونی (نماد شرر) م حظ ،میشود ک ،رنگ آنرا
ب ،زردی گراریده ،درحالیک ،رنگ چمنزار و پوشش گیاهی باالی
تپ،های دوردست ،سبزتر و شادابتر ب،نظر میرسد ،ک ،میتواند
حاکی از تباهی طبیعت در نتیج ،رشد و توسع ،بیرو ر ،محیط
شرری باشد.
سبک نقاشی رومانتسیم ب،نظر میرسد؛ زررا نقاش ب ،رک مسئل،
و دغدغ ،انسانی عصر حاضر پرداخت،است ،رعنی مشکل
آلودگی هوا و تخررب طبیعت و محیط زرست .همچنین تخیل و
رو راپردازی را بر عقلگراری و واقعگراری ترجیح داده و حیات
مسالمتآمیز انسان مدرن شرری را در جوار طبیعت بکر ب،
تصو رر کشیده است.

ج .وجه ترکیببندی .وج ،ترکیببندی در اساس ب ،ارن مسئل ،میپردازد ک ،نقوواش چگونوو ،بوو،
اثر خود ب ،عنوان رک کلیت انسجام میبخشد تا نواری هماهنگ از آن برخیزد.
جدول شماره ( .)4جدول یافتههای تحلیل نشانهشناختی وجه «ترکیببندی» نقاشی دیواری
موضوع

محور

مصداق در نقاشی مورد نظر

اثر

گشتالت :1حالت کلی اثوور چگونوو،
است؟

بر مبنای رکی از اصول گشتالت بنام اصل تداوم را پیوسووتگی ،زمووانی
ک ،چشم شروع ب ،دنبال کردن چیووزی میکنوود ،اروون دنبووال کووردن در
مسیر تا رسیدن ب ،شی درگری ادام ،پیدا میکند .در نقاشووی جووادهای
میبینیم ک ،از قسمت جلو پارین نقاشی شووروع میشووود و بوو ،سوومت
پسزمین ،نقاشی ادام ،پیدا میکند .چشمان مخاطب بووا دنبووال کووردن
ارن مسیر بوو ،طبیعتووی سرسووبز و سوورزنده میرسوود کوو ،از مصوونوعات
شرری فاصل ،دارد .در نتیجوو ،کلیووت اثوور ،مووا را هماننوود کاراکترهووای
اصلی نقاشی ب ،سمت طبیعت رهنمون میسازد.

ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو و

 . 1طبق اصل گشتالت ما دنیا را در کلهای معنیدار تجرب ،میکنیم و محرکهای جداگان ،را نمیبینیم.
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موضوع

محور
قوواب :کوول اثوور چگونوو ،قاببنوودی
شدهاست؟

محورهوووای افقوووی :عناصووور درون
نقاشووی در محووور افقووی چگونوو،
سامان رافت،اند؟

محورهووای عمو ودی :عناصوور درون
نقاشی در محووور عمووودی چگونوو،
سامان رافت،اند؟
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محورهووای قطوو ری :عناصوور درون
نقاشووی در محووور قطووری چگونوو،
سامان رافت،اند؟

نسبتها :نسبتها از نظر هندسی،
خطوط ،ررتم ورنگ چگون،است؟

مصداق در نقاشی مورد نظر
با توج ،ب ،قرارگیری ساختمانهای مسکونی همراستا با قوواب عمووودی
نقاشی و قرارگیری عناصر طبیعی در امتوودادی افقووی و متضوواد بووا آن،
ب،نظر میرسد عناصر مصنوع شوورری در برابوور طبیعووت ب،مثابوو ،رووک
تردرد قد علم کردهاند.
تصو رر در محور افقی با عنصر ساختمان آغاز و پس از نمارش عناصر
طبیعی دو باره با عنصر ساختمان پاران میپووذررد .چنووین چیوودمانی از
نوعی محاصره شدن عناصر طبیعووی توسووط عناصوور مصوونوع شوورری
حکارت دارد و شوورر و سووازههارش را تردرو دی بورای طبیعووت نشووان
میدهد.
نقاشی از پارین با جاده آغاز میشود و از میان ساختمانهای مسکونی
ب ،دل طبیعت راه میرابد .جاده ما را با کاراکترهای اصلی مووتن رعنووی
مردان هممسیر و همداستان میکند .در نرارت محور عمودی نقاشووی
ب ،آسمانی آبی و پاک منتری میشود .تصو رر در محور عمودی با اروون
نوع سامان و چیدمان ب ،نوعی ب ،طبیعت ترجیح و برتری میدهد.
در خوانش نقاشی ،قطر گوش ،سمت چپ پارین ب ،سمت گوش ،سمت
راست باال بر قطر درگر موورجح اسووت .چیوودمان عناصوور نقاشووی بوور
اساس ارن قطر ب ،ارن صورت است ک ،با جاده و حصووار نووردهای کوو،
مصنوع بشری هستند شروع و با آسمان صاف و آبی ک ،نموواد طبیعووت
است خاتم ،میرابد .ارن نوع چیدمان میتواند مخاطب را بوو ،سوومت
طبیعت رهنمون کند .نکت ،درگر ارنک ،در موقعیت نقط ،تقاطع هوور دو
قطر ک ،در واقع نقط ،مرکزی تصو رر ب ،حسوواب میآروود ،آسوومان آبووی
صاف درده میشود ک ،باز هم گرارش و نقط ،تمرکز با طبیعت است.
هندسی :در نقاشووی شووش مسووتطیل و رووک مثلووث متساویاالضو ع
وجود دارد .بیشتررن فضای نقاشی از حیث هندسی ب ،عناصر طبیعی
اختصاص رافت ،است .شکل هندسی مرم درگر ،مثلث را هوورم اسووت
ک ،عنصر جاده در نقش راهنما قاعده آن را تشووکیل میدهوود و آغووازگر
حرکتی است ک ،با مردان همراه میشود .همچنین وجود کاراکترهووای
مرد در داخل و در رأس آن حاکی از پو راری آنرا در مقارس ،با کوواراکتر
زن است.
خطوط :بیشتر خطوط بکار رفت ،در طراحی عناصر طبیعی موجووود در
نقاشووی م رووم ،نو رم و منحنو ی هسووتند کوو ،احسوواس خوشووارندی در
مخاطبان ارجاد میکنند .اما در طراحی ساختمان مسکونی کوو ،نموواد
شرر است ،خطوط تند ،خشوون و نوووک تیو ز بوو،کار رفتوو ،کوو ،لطافووت
چندانی ندارد.
ررتم :در تحلیوول ررووتم ،در جسووتجوی عناصوور تکرارشووونده در مووتن
هستیم .رکی ازارن عناصر پنجرههای ساختمان مسکونی چرار طبقوو،
است ک ،برای ورود نور ب ،داخل ،رو ب ،آفتاب قرار دارند .ارن موضوووع

موضوع

محور

موقعیووت نسووبی در اثوور :موقعیووت
نسووبی هوور اپیووزود در کوول اثوور و
ترکیببندی آن کدام است؟

اپیزود

چینش و انسجام فرم :چینش فرمها
در کل اثر و ترکیببندی آن چگونوو،
است؟ و ب ،چ ،نحوی انسجام کوول
اثر را برقرار میکنند؟

موقعیت نسبی در اپیووزود :موقعیووت
نسبی هر فیگور در اپیووزود مربوطوو،
کدام است؟

فیگور

توازیگراری/تقابووول :از شووویوههای
توازیگری و تقابوول میووان فیگورهووا
چگون،استفاده شده است؟
قاببنووووودیهای فرعوووووی :آروووووا
قاببندیهای فرعی در کل اثر وجود
دارد و موقعیوووت فیگورهوووا در ارووون
قاببندیهای فرعی کدام است؟

اعضا

انسجام :از توازیها را ررتم چگونوو،
برای ارجاد انسجام کل اثر اسووتفاده
شده است؟

مصداق در نقاشی مورد نظر
از نیاز انسان مدرن شرری ب ،طبیعت خبر میدهوود .از درگوور عناصوور
تکرارشونده در نقاشی ک ،جلب توج ،میکند ،حصار نردهای دو طرف
جاده است .گو ری حصارهای نردهای جرووت حفاظووت از طبیعووت در
برابر انسان قرار داده شدهاند.
رنگ :در نقاشووی بیشووتر از رنگهووای م رووم و خوشووارند ماننوود آوب ی
روشن ،سفید ،سبز روشوون ،توسو ی روشو ن و زرد کمرنووگ و کمتوور از
رنگهای تیره استفاده شدهاست .ترکیب ارن رنگهای روشن در کنووار
رکدرگر منظرهای خوشارند و روح نواز ،با توورجیح عناصوور طبیعووی در
برابر چشمان بینندگان ارجاد کرده است.
اپیزود نظافت ،از موقعیت حاشووی،ای در تصووو رر برخوووردار اسووت در
حالیک ،اپیزود پیادهروی از موقعیت تقرربا مرکزی و اصلی در تصو رر
برخوردار است .ترکیببندی ارن اپیزودها در نقاشووی ب،گونوو،ای بووروز
رافت ،ک ،حاکی از بازتعررف نقشهووای سوونتی بورای زنووان ومووردان در
جامع ،اررانی است.
فرمهای مربوط ب ،عناصر طبیعی دارای خطوط نرم و لطیف ،رنگهای
شاد م رم و سطوح منحنی است ک ،احساس ظرافووت ،سوویال بووودن،
جذابیت و زرباری را ب ،مخاطب القا میکند .امووا فوورم سوواختمانهای
مسکونی دارای خطوط تیز و خشوون ،رنگهووای نسووبتا تیووره و سووطوح
موضووعی و متقوواطع اسووت کوو ،احسوواس دقووت ،نظووم و انضووباط،
محدودرت و انعطافناپذرری را ب ،مخاطووب القوواء میکنوود .انسووجام
کلی اثر ،حرکت و انتقال از احساسهای منفی ناشووی از فوورم عناصوور
شرری ب ،احساسهای مثبت و خوشارند فرم عناصر طبیعی است.
در تصو رر ،دو فیگور مرد از موقعیووت رکسووان و مشووارکتی نسووبت بوو،
رکدرگر برخوردارند و فیگورهووای موورد از فیگووور زن جوودا بوووده و در
موقعیت مشارکتی نیستند.
مابین فیگورهای مرد ،توازیگراری برقراراست ،زررا آنرا در کنار هووم و
شان،ب،شان ،هم در حال پیادهروی هستند.ارن در حالیاست ک ،فیگور
زن در تصو رر ،ن ،در تقابل با مردها ،بلک ،در حالت سکون قرار گرفتوو،
و تنرا نظارهگر فیگورهای مرد (و کودک) است.
دو قاب عمودی و افقی تصو رر در تقابل با رکدرگر قرار دارند ،ب ،اروون
صورت ک ،ساختمانهای مسکونی ب،همراه فیگور زن در قاب عمودی
و عناصر طبیعی و فیگور مردان با کودکان ،در قاب افقی قرار گرفت،اند.
توازیها را ررتمهای قابلشناساری در نقاشووی درووواری عبارتانوود از:
توووازی دو موورد در حووال پیووادهروی ،تو وازی دو سوواختمان مسووکونی
دوطرف جاده ،توازی پنجرههای تعبی ،شووده بوور دروووار سوواختمانهای
مسکونی ،توازی میل،های مربوط بوو ،حصووار دوطو رف جوواده ،توووازی
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محور

موضوع

ارجاع :کل اثر ما را ب ،کجووا ارجوواع
میدهد؟

مصداق در نقاشی مورد نظر
ابرهای در حال حرکووت در آسوومان ،توووازی درختووان و توووازی موزارع
سرسبز باالی تپ،ها .توازیهای موجود موجب انسجام کلی اثر شده و
حاکی از وجود حرکت و پو راری طبیعت و جررووان زنوودگی انسووان در
کنار آن است.
اثر ما را ،ب،عنوان انسان شرری مدرن ،ب ،دامان طبیعت فرامیخواند و
با نشان دادن تردردات مصنوعات بشری ،ب ،محافظووت از آن تشووو رق
میکند.
اما ب ،لحاظ ارجاعات متنی ،ارن نقاشی میتواند مخاطبان اررانی را ب،
ارام عید «نوروز» ک ،طی آن ،اررانیان ب ،خانوو،تکانی میپردازنو د و بوو،
روز «سیزده بدر» ک ،ب ،آغوش طبیعت بازمیگردند ،ارجاع دهد.

 .5-2یافتههای حاصل از تحلیل گفتمان به روش الکال و موف

در ارن قسمت ت ش میشود ب ،سؤاالت مطرح شده مبتنووی بوور مفوواهیم اصوولی و محوووری
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نظرر ،گفتمان الک و موف ،ب ،رافتوو،های نشان،شووناختی مرحلو  ،اول پاسووخهای منطقو ی و
مستدل داده شود.
 .5-2-1دالهای اصلی و کلیدی در سازماندهی گفتمان(های) موجود در اثر کدامند؟

دالهای اصلی و کلیدی موجود در متن نقاشی شامل موارد زرر است:
▪ دال «طبیعت (روستا)» ک ،در نقش گرهگاه ،دالهاری چون محیط زرست ،هوای پاک،
زندگی سالم ،احساس و عواطف انسووانی و بقوواء نسوول در نقاشو ی ،حووول محووور آن موونظم
شدهاند.
▪

دال «شرر» ک ،در نقش گرهگاه ،نشان،هاری چون نوسازی ،انبوهسازی ،ساختوسوواز

بیرو ر ،مناطق مسکونی ،تمدن و انسان/عقل مدرن در نقاشی حول محور آن منظم شدهاند.
▪

دال «مرد» ک ،در نقش گرهگاه ،نشان،هاری نظیر اوقات فراغت ،آزادی ،تفررح ،ورزش

و س متی در نقاشی حول محور آن منظم شدهاند.
▪

دال «زن» ک ،در نقش گرهگاه ،دالهای مربوط ،نظیر حجوواب ،خانوو،داری ،نظافووت،

خان،تکانی و فرسودگی در متن نقاشی حول محور آن منظم شدهاند.

 .5-2-2مفهوم زنجیره همارزی به چه صورت در متن اثر بهکار گرفته شده است؟

زنجیره همارزی ک ،در فرارند گرهبندیهای گفتمانی ب ،شووکل خووودی و غیرخووودی کووارکرد
دارد ،در نقاشی ب ،شکل تقابلهای دوگان ،طبیعووت (روستا)/شوورر و موورد/زن بوو ،شوورح زروور
ب،کارگرفت ،شده است:
▪ در دوگان ،طبیعت (روستا)/شرر ،شاهد رک منظره خوشووارند و دلپووذرر از طبیعووت بووا
درختان ،مزارع ،گلها وگیاهان سرزنده و سرسبز در رک منطق ،خوش آبوهوووای روسووتاری
هستیم ک ،با و رژگیهاری چون سرسبز بودن ،پاکی و تمیزی ،طراوت و سرزندگی ،پربوواری و
حاصلخیزی همراه است و ب ،شیوهای خوشارند و مثبووت در قطووب طبیعووت ،بووا محوررو ت
مناطق روستاری ،بازنماری شدهاند .اما در قطب مقابل رک منطق ،مسکونی شرری قورار دارد
ک ،ب،صورت انبوه و متراکم ب ،تصو رر کشیده شده است و با و رژگیهوواری چووون انبوهسووازی،
تراکم ،محدودرت ،خفگی ،رکنواختی ،روزمرگی و عدم آزادی همراه است کوو ،بوو ،شو یوهای
ناخوشارند و منفی تصو رر شده است.
در دوگان ،مرد/زن ،شاهد دو مرد هستیم ک ،در کمال آرامش و فراغت خوواطر ،بوو ،سو مت
ارن منظره خوشارند و دلپذرر در حال پیادهروی و گپوگفووت هسووتند .آنرووا بووا و رژگیهوواری
چون آزادی ،راحتی و آسارش (لباسهای اسپورت راحت) ،خوشحالی (پیو ادهروی در کنووار
رک دوست/همکار/فامیل) و مشغول تفررح و سرگرمی (در حووال پیو ادهروی و گووردش) ،بوو،
شیوهای خوشارند و مثبت بازنماری شدهاند .در قطب مقابل ،شاهد زنی هستیم ک ،ب ،تنراری
در داخوول خانوو ،بوو ،تصووو رر کشو یده شووده اسووت و بووا و رژگیهوواری چووون کووار کوومارزش و
طاقتفرسای نظافت ،محدودرت ،عدم آزادی ،محرومیت از تفررح و سرگرمی ،روزمرگی و
عدم فراغت همراه است و بنابرارن ب ،شیوهای ناخوشارند و منفی بازنماری شده است.
 .5-2-3در متن مورد نظر ،هویتهای خودی و غیرخودی چگونه شکل گرفته است؟

از نتارج تحلیلهای نشان،شناحتی ،دو نوع هو رت خووودی و دو نوووع هورووت غیرخووودی بوو،
شرح زرر قابلشناساری و تشخیم میباشد:
هو رت خودی ،1طرفداران طبیعت (محیطزرست) :بیشتررن سرم از فضووای موجووود در
قاب نقاشی را طبیعت پاک تشووکیل داده اسووت .برخووورداری از و رژگیهووای نشان،شووناختی
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مثبت و خوشارند در مؤلف،های وجوه بازنماری (نظیو ر مقصووود عووام ن کنشهووا ،سووکانس
کانونی) ،وج ،مودال (نظیر ررتم ،قاببندی ،نور ،پرسووپکتیو ،مودالیتو  ،،برجسووتگی نسووبی،
کنتراستهای مقیاس ،خطوط ،نور و رنگ) ،و وجوو ،ترکیببنوودی (نظیو ر گشووتالت ،قوواب،
محورهای افقی ،عمودی ،و قطری؛ نسبتهای هندسو ی ،خطوووط ،ررو تم ،رنووگ؛ چیو نش و
انسجام فرم؛ قاببندی فرعی؛ انسووجام و ارجوواع کلو ی) بوو ،نفووع عنصوور طبیعووت و زنوودگی
روستاری ،توج ،مخاطب را ب ،خود جلب کرده و تضاد و تقابلش بووا محو یط شوورری مجوواور
آن ،از خودیبودن و ارجحیت محیط طبیعی و روستاری در برابر محیط مصنوعی شرری در
نزد مخاطب حکارت دارد.
هو رو ت خووودی ،2گووروه مووردان :برخووورداری از و رژگیهووای نشان،شووناختی مثبووت و
خوشارند در مؤلفوو،های وجو وه بازنموواری ،وجوو ،مووودال و وجوو ،ترکیببنوودی بوو ،نفووع گووروه
کاراکترهای مرد ،توج ،مخاطب را ب ،خود جلب کرده و تضاد و تقابلشان با کوواراکتر زن ،از
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خودی بودن و ارجحیت مردان در برابر زنان در نزد مخاطب حکارت دارد.
هو رت غیرخووودی ،1طرفووداران رشوود بیرو رو  ،شوورری :بوور اسوواس نتووارج تحلیلهووای
نشان،شناختی ،ب،کارگیری رنگبندی اندوهزا وخطوط خشن ،متقاطع و زاو ر،دار برای عناصر
شرری و همچنین در موقعیت حاشی،ایبودن عناصر شرری ،باعث بازنماری شوورر بوو،نحوی
منفی و ناخوشارند شده است .در عوض ،ارائ ،بازنماری مثبت از عناصوور طبیعووت و زنوودگی
روستاری طوری است ک ،و رژگیهای مثبووت را بوو ،طبیعووت و زنوودگی روسووتاری نسووبت داده
است .ارن موارد در نرارت منجر ب ،ارجوواد احسوواس ناخو وش ارند نسووبت بوو ،هووواداران رشوود
بیرو رو  ،شوورری و قراردهو ی حامیو ان ساختوسوواز بیرو رو  ،شووررها ،در موقعیو ت هو رو ت
غیرخودی در نزد بینندگان نقاشی عمل کرده است.
هو رت غیرخودی ،2گروه زنان :بر اساس نتارج تحلیلهای نشان،شناختی ،بازنماری زنان
در موقعیت حاشی،ای و محدود بودن کو اراکتر زن بوو ،رو ک فعالیو ت انوودرونی و کوومارزش و
محرومیت از تفررح و سرگرمی و اوقات فراغت ،ب ،نفع بازنماری کاراکترهای مرد تمام شووده
و زن را ب ،صورت منفی و ناخوشارند ترسیم کرده است .و رژگیهووای مثبووت و خوشووارند بوو،
گروه مردان و و رژگیهای منفی و کمتر مورد پسند ب ،کاراکتر زن نسبت داده شده است .ارو ن

موارد در نرارت منجر ب ،ارجاد احساس ناخوشارند و عدم ترجیح نسبت ب ،زنان و زنووانگی و
قراردهی آنان در موقعیت هو رت غیرخودی در نزد بینندگان نقاشی عمل کرده است.
 .5-2-4در متن نقاشی ،بـین کـدام گفتمانهـا کشـمکو و تخاصـم در جریـان بـوده و هژمـونی
چگونه برقرار شدهاست؟

درمیان گفتمانهای شناساریشده در متن نقاشی مورد مطالع ،،نزاع و کشوومکش ب،صووورت
تقابلهای دوگان ،ب ،شرح زرر در جرران میباشد:
گفتمان حفاظت از طبیعت و محیط زیست در برابر گفتمان رشددد شددهری .بازنموواری مثبووت و
خوشارند عناصر طبیعی و زندگی روسووتاری در برابوور بازنموواری منفو ی و ناخوشووارند شوورر و
عناصر شرری ،از وجود تخاصم موجود مابین دو گفتمان فو الذکر خبوور میدهو د .ارو ن دو
گفتمان اصلی ،از طررق تقابلهاری همچون منوواطق روسووتاری زربووا و آرام در برابوور منوواطق
شرری آلوده و شلوغ و طبیعت بکر و لطیف در برابر محیط مصنوع خشوون ،بووا هووم منازعوو،
دارند .ارن منازع ،ب ،نفع گفتمان حفاظت از طبیعت و محیط زرست عمل کوورده و هژمووونی
ارن گفتمان را در نقاشی از طررق جلبتوج ،مخاطب ب ،زرباری طبیعت و آرامش و س متی
حاصل از زندگی در مناطق روستاری و دوری از آلودگیهای زرستمحیط شوورری موجووب
میشود و همذاتپنداری او را در دفاع از ارزشهای ارن گفتمان علی ،رشد شوورری بیرو رو ،
میسر میسازد.
گفتمان مردسدداالری در برابددر گفتمددان برابریطلبد ی جنسددیتی .بازنموواری مثبووت ،محوووری و
خوشارند کاراکترهای مرد در برابر بازنماری منفو ی ،در حاشو ی ،و ناخوشووارند کوواراکتر زن ،از
وجووود رقابووت تخاصووم موجووود مووابین دو گفتمووان مردسوواالری و برابریطلبو ی جنسوویتی
(فمینیسووم) در مووتن نقاشو ی خبوور میدهو د .شو کلگیری دوگانوو ،موورد/زن بوو ،نفووع گفتمووان
مردسوواالری عموول کوورده و از طررو ق جلبتوجوو ،مخاطووب بوو ،سوومت جارگوواه و موقعیو ت
کاراکترهووای موورد ،موجو ب هژمونیكشوودن ارو ن گفتمووان شووده و بوو ،توورجیح ارزشهووای
مردساالران ،و بازتولید روابط نابرابر بین زن و مرد در جامع ،منتری میگردد .ارن دو گفتمووان
در نقاشی از طررق تقابلهاری همچون جنس قوی در برابر جنس ضووعیف (ضووعیف ،)،موورد
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آزاد در برابوور زن محوودود ،نقووش اصوولی در برابوور نقووش حاشو ی،ای و نوووگراری (لباسهووای
اسپورت) در برابر سنتگراری (لباسهای سنتی) ،مقابل هم قرار گرفت،اند.
 .6جمعبندی و نتیجهگیری

در ارتباط با نقاشی درواری میدان ونک ترران ،ک ،در ابتدا فقط رك نقاشو ی درو واری سوواده و
زربا ب،نظر میآرد ،معلوم شد ک ،الر،های معنوواری در مووتن وجووود دارد کوو ،در تووار و پووود آن
رمزگذاری شده و گفتمانهاری را نشان میدهد کو  ،ب،شووکلی پو رو ا و زنووده بوور سوور حفووظ و
بازتولید روابط قدرت در حال تخاصم و اعمال هژمونی بر رکوودرگر میباشووند .بورای تبیووین
بیشتر ارن موضوع برتراست ضمن جمعبندی رافت،ها ب ،سؤاالت تحقیق نیز پاسووخ گووو ریم.
در پاسخ ب ،سؤال نخست ک ،معنا چگون ،تولید شده و چ ،معانی و پیامهاری بورای بیننوودگان
ُ
در متن رمزگذاریشده است ،میتوان گفت ک ،مطابق مدل نشان،شناختی اتول ،تولید معنا و
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پیام در متن ،ب،صورت الر،ای و در س ،وج ،بازنماران ،،مودال و ترکیببندی صووورت گرفتوو،
است .در تحلیل ارن وج ،شاهد دو مرد هستیم ک ،در موقعیت کانونی نقاشی ،با روی دوش
داشتن دو کودك ،در حال گردش در طبیعت هستند .امووا در حاشو ی ،تصووو رر ،زنو ی مشووغول
نظافت خان ،است و سرش را از پنچره خارج کرده و ب ،سمت مردان نگوواه میکنوود .در وجوو،
دوم ،در الرو  ،مووودال ،شوواهد برجست،سووازی عناصوور طبیعو ی و همچنو ین برجست،سووازی
کاراکترهای مرد هستیم ک ،منجر ب ،جلب نظوور و توجوو ،بیننووده شو ده و او را درگیو ر معووانی و
پیامهاری نظیر زرباری و پاکیزگی طبیعت ،س مت و آرامش ناشی از انس بووا طبیعووت و نیو ز
ترجیح جارگاه برتر و واالتر برای مردان نسبت ب ،زنان در جامع ،میشووود .در تحلیو ل وجوو،
سوم نقاشی ،رعنو ی ترکیببنوودی ،شوواهد هوودارت چشوومان مخاطووب بوو ،سوومت طبیعووت،
برجست،سازی تضاد و تقابل سازههای شرری با طبیعت و محیط زرست حوم ،شرر ،معرفی
سازههای شرری ب،عنوان تردردی برای طبیعت ،ترجیح طبیعت و عناصر طبیعی نسبت بوو،
عناصر شرری ،اعطای جارگاه و نقش مرکزی ب ،عناصر طبیعو ی ،خوشووارند نمووودن عناصوور
طبیعی و برتری دادن ب ،آنرا و همچنین بازتعررف نقشهووای سوونتی بورای زنووان و مووردان در
جامع ،اررانی ،القاء احساسهای منفی ناشی از فرم عناصر شرری و احسوواسهای مثبووت و

خوشارند فرم عناصر طبیعی در بیننده ،فراخوانی انسان مدرن شرری بوو ،بازگشووت بوو ،دامووان
طبیعت و محافظت از آن هستیم.
سؤال دوم تحقیق ،در پی شناساری گفتمانهای موجود در متن و نیز فرم ارو ن اسووت کوو،
گفتمانها چگون ،سعی میکنند هو رت و ذهنیت ما را برساخت کنند و ب ،آن شکل دهند .در
پاسخ میتوان گفت ک ،در نقاشی مذکور ،دالهای اصلی نظیر دال طبیعووت ،دال شوورر ،دال
مرد و دال زن در نقش گرهگاه در متن وجود دارند ک ،با محوررت آنرووا ،گفتمانهوواری چووون
گفتمان حفاظت از محیط زرست ،گفتمان رشد شوورری ،گفتمووان مردسوواالری و در نرارو ت
گفتمان برابریطلبی (فمنیسم) قابلشناساری هستند .در ارتباط با بحث برساخت هو رت نیز
میتوان گفت ک ،طبیعتا گفتمانهای غالب میتوانند در برساخت و شکلدهی هو رت نقش
داشت ،باشند ،زررا ارن گفتمانها از نظر جلب توج ،مخاطب و برانگیختن توورجیح او نسووبت
ب ،ارزشها و و رژگیها دارای قدرت بازنماری هستند .در نتیج ،،برای پاسخ ب ،ارو ن پرسووش،
الزم است ابتدا سؤال سوم تحقیق پاسخ داده شود تا مشخم گردد ک ،گفتمانهای غالب در
متن مورد مطالع ،کدامند.
سؤال سوم تحقیق ب ،جارگاه ،موقعیت و موضع هر کوودام از گفتمانهووای شناساریشووده
نسبت ب ،رکدرگر میپردازد و ارنک ،گفتمان(های) هژمونیو ک در مووتن کدامنوود؟ درو درم کوو،
گفتمانهای رقیو ب حفاظووت از محو یط زرسووت در برابوور گفتمووان رشوود شو رری و گفتمووان
مردساالری در برابر گفتمان برابریطلبی (فمنیسووم) اسووت .در مجموووع ،ارو ن گفتمانهووای
حفاظت از محیط زرست و مردساالری هستند ک ،در نقاشو ی مووورد تحلیو ل ،نقووش مسوولط
دارند .نحوه اثرگذاری بر ذهنیت مخاطبان توسط ارن گفتمانهووا بوو ،ارو ن ترتیو ب اسووت کوو،
گفتمان حفاظت از محیط زرسووت بوو ،دو شووکل بیننووده را برمیسووازد؛ نخسووت ،بووا ارجوواد
حساسیت نسبت ب ،حفاظت از محیط زرست در برابر تخررب آن ،کوو ،از جملوو ،معضو ت
حاد کشور و ب،و رژه پارتخت ب ،حساب میآرد؛ و دوم ،بووا ترغیو ب بوو ،مروواجرت معکوووس و
کاستن از رشد بیرو ر ،شرر و شررنشینی .گفتمان مردساالری نیز بیننده را ب ،حفظ و تووداوم
ارزشهای مردساالران ،در خانواده ترغیب میکند.
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محیط اجتماعی جوامع کنونی مملو از تصاو رر است .درنتیج ،،بیناری مووا بوو ،محاصووره
شبک،های مختلفی از معانی و پیامها درآمده ک ،در فرارند جامع،پذرری و شکلگیری بیو نش
ما از جران پیرامون نقش بووازی میکنوود .وظیفوو ،محقووق ،رمزگشوواری از الرو ،های معووانی و
رمزگان کارگذاشت،شده در متون و آشکارسازی روابط بین دالها و نشان،ها جرووت شناسوواری
نظمهای گفتمانی است ک ،سعی در تحمیل خود ب،عنوان گفتمان غالب و مرجح دارنوود .در
ارن راستا ،در مقال ،حاضر ،سعی گردرد با انجام رك مطالع ،موردی ،روشی جامع و ترکیبی
برای تحلیل و رمزگشاری متون و آثار هنری تصو رری معرفی شود.
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برمنی کازرونی ،سارا؛ و ج لی ،آزاده ( .)1392تأثیر نشان،ها و المانهای شرری بور خوانواری شوررها :نمونو،
موردی شرر شیراز .ارائه ه ر همای ملی لناصر زیباسازی ری.
بیگی ،سمی،؛ پورجعفر ،محمدرضا؛ و ارمانی نائینی ،محسن ( .)1389بررسی تأثیر روحی و روانوی بدنو،های
ری نر رون ان .مجله م یریت ری.201-216 ،33 ،
تاجبخش ،کیان ( .)1394آرمان
خاکباز) .ترران :نشر نی.

ر :فضا ،هویتت وقت رت ران یشته ات متالی معاصتر (متورجم :افشوین

ترکاشوند ،عباس؛ و مجیدی ،سحر ( .)1392بازشناسی برخی نشان،ها در فضاهای شرری .مجلته معمتاری و
رسازی ایران.5-15 ،6 ،
جمالی ،مررم ( .)1394مقدم،ای بر مفروم فرم و فرمالیسم در هنر مدرن .مجله تس ارهای فلسفی.5-33 ،28 ،
حسنوند ،محمدکاظم ( .)1393موضوع و مضمون در دروارنگاری معاصر ترران .در اصغر کفشچیان ،مجموله
مقاالت یوارنگاری ری .ترران :سازمان زرباسازی شرر ترران.
دبور ،گوی ( .)1393تامعه نمای (مترجم :برروز صفدری) .ترران :نشر آ گ( .،تاررخ اصل اثر )1992
راودراد ،اعظم؛ و محمودی ،برارک ( .)1390تصو رر شرر ترران در سوینمای داسوتانیارران (پوس از انقو ب).
فصلنام ،تحقیقات فرهنگیایران.1-26 ،13 ،
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راودراد ،اعظم؛ و محمودی ،برارک ( .)1394تخیل ترران :مطالع ،منظر ذهنی شورر در سوینمای دهو ،چرول و
پنجاه ارران .فصلنام ،تحقیقات فرهنگی ایران.53-90 ،32 ،
رستم افشار ،بری،؛ و غ معلیزاده ،حمزه ( .)1393نمادها ،نشان،ها و هوروت اسو می در معمواری و شررسوازی
ارران .ارائ ،شده در همای ملی معماری ،رسازی و توسعه پای ار .مشرد :مؤسس ،اموزش عالی خاوران.
روجک ،کررس ( .)1390مطالعات فرهنگی (مترجم :پرورز علوی) .ترران :انتشارات ثانی( .،تاررخ اصل اثر )2007
روحانی ،حامد؛ و بیگزاده ،حمیدرضا ( .)1394ارتقای هو رت سیمای معماری شرری بو ا رو رکورد معمواری
زمینوو،گرا :مطالعوو ،موووردی خیابووان امووام خمینووی (ره) رووزد .ارائوو ،شووده در ستتومین کنفتران نینالمللتتی
پژوه های کارنر ی ر م ن سی لمران ،معماری و م یریت ری.
زنگی ،برنام؛ آرتاللری ،حبیبالل،؛ و فریمیفر ،اصغر ( .)1391بررسی موقعیت اجتماعی نقاشی درواری پس
از انق ب درارران با رو رکرد جامع،شناسی بوردرو .فصلنامه نگره.85-101 ،24 ،
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سرور ،هوشنگ؛ کاشانیاصل ،امیر؛ اس می ،مردی؛ و صو حی سوارخیانبیگلو ،وحیو د؛ ( .)1393بررسوی
تأثیر نمادها و نشان،های شرری در توسع ،گردشگری :مطالع ،موردی شرر تبررز .مجله نرنامهریزی وتوسعه
گر گری.118-140 ،11 ،
سلطانی ،سیدعلیاصغر ( .)1383تحلیل گفتمان ب ،مثاب ،نظرر ،وروش .فصلنامه للوم سیاسی.153-180 ،28 ،
سیافزاده ،علیرضا؛ میرهای ،محمد؛ و نوده فراهانی ،مرتضی ( .)1392نقش کیفیوت منظور شورری در ارجواد
حیات اجتماعی و هو رت مکانی شرروندان :مطالعو ،مووردی بزرگوراه نوواب تروران .فصتلنامه مطالعتاتی
رایرانی اسالمی.29-40 ،11 ،
طالبی ،فررده؛ پیل،چیان ،عارف،؛ و احمدی ،وحیود ( .)1393بررسوی نشو ان،های شورری گذشوت ،بورای توداوم
خواناری در شررسازی امروز :نمون ،موردی بافت مرکزی شرر مشرد .ارائ ،شده در همای ملی معمتاری،
رسازی وتوسعه پای ار ،مشرد ،ارران.
عبدالحسینی ،امیر ( .)1384نشان،های تصو رری و ادراك بصری .مجله هنرهای تجسمی.23 ،
غزائیان ،مرین؛ وحقیقتبین ،مردی ( .)1392هنر زرباسازی فضای شرری با تأ کید بر دروارنگاری .در محمود
فدوی ،مجموله مقاالت همای للمیاولین وستاالنه یوارنگتاری ت ری و گرافیتک محیطتی .تروران:
سازمان زرباسازی ترران.
فروتن ،سارا؛ و مردویپور ،حسین ( .)1394تحلیل نشان،های معماری در سیمای شرر بوشرر .ارائو ،شوده در
کنفران نینالمللی انسان ،معماری ،م ن سی لمران و ر ،تبررز ،ارران.

کرمی ،سروش؛ فخراری ،عباس؛ کرمی ،ساناز؛ و رسولی ،محمدمردی ( .)1395ارزرابی معیارهای مو ؤثر بور
خاطرهانگیزی و تصو ررپذرری فضاهای شرری :نمون ،مووردی خیابوان ولیعصور تروران .مجلته مطالعتات
محیطی هفت حصار.35-44 ،17 ،
کفشچیان مقدم ،اصغر؛ و رو ران ،سمیرا ( .)1393بررسی دروارنگاری معاصر ترران (قبول و بعود از انقو ب).
مجله هنرهای زیبا-معماری و رسازی.103-114 ،33 ،
کوثری ،مسعود ( . )1394نشانه ناسی

ری .ترران :نشر شرر.

گلکار ،کورش ( .)1392سیما و منظر شرری ترران :تحلیلی از برنام ،راهبردی طراحی شرری و مدرررت منظور
شرری ترران .نامه معماری و رسازی.10 ،
الوسون ،براران ( .)1391زنان فضا( .مترجم :علیرضا عینیفر و فواد کررمیان) .ترران :انتشارات دانشگاه ترران.
لوتمن ،روری ( .)1392نشانه ناسی و زیبا ناسی سینما( .مترجم :مسعود اوحدی) .ترران :انتشارات سروش.
متولی ،مسعود ( .)1389بررسی و سنجش کیفیت زرباری در منظر شرری بور اسواس مفرووم درودهای متووالی
نمون ،موردی مسیر گردشگری دارآباد ترران .مجله آرمانش ر.123-139 ،5 ،
مختاباد ،سیدمصطفی؛ محمدرارزاده ،سوجاد؛ و شمسوئلری ،برنووش ( .)1388جسوتاری بور انسانشناسوی/
نشان،شناسی شرری و نقش آن در خواناری فضاهای شرری :موردکواوی شورر اصوفران .مجلت ه مطالعتات
توسعه ات مالی ایران.31-69 ،4 ،
نادعلیان ،احمود ( .)1393آسیبشناسوی دروارنگاریهوای تروران در تعامول بوا فضوای تصوو رری .در اصوغر
کفشچیان مقدم ،مجموله مقاالت یوارنگاری ری  .ترران :سازمان زرباسازی شرر ترران.
والکر ،جان آلبرت؛ و چاپلین ،سارا ( .)1385فرهنر تصو یری (مترجم :حمید گرشاسبی و سوعید خواموش).
ترران :اداره کل پژوهشهای صدا وسیما.
رورگنسن ،مارران،؛ و فیلیپس ،لوئیز ( .)1389نظریه و روش ر تحلیل گف مان (مترجم :هادی جلیلی) .تروران:
نشر نی.
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